ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Співпраця з родиною

ПРЯНИК-fest
Новорічний фестиваль з участю родин вихованців
Лілія ДЕРЕВЯНКО, директорка;
Олена МАНЖУЛЬЯНОВА, вихователька-методистка,
ЗДО № 29 “Золотий півник”, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Зимові свята — дивовижний час, коли повсюди
панує атмосфера добра, тепла, родинного затишку,
особливої єдності. У мелітопольському дитсадку започаткували цікаву традицію — проведення у ці дні
фестивалю імбирних пряників, який згуртовує дітей, батьків та педагогів. Ознайомлюйтеся з досвідом колег і надихайтеся передсвятковою атмосферою!

Ш

укаючи нові ефективні формати співпраці й
спілкування всіх учасників освітнього процесу (педагогів, адміністрації, батьків та дітей),
колектив нашого закладу започаткував незвичайний фестиваль — “Пряник-fest”. В основі ідеї
свята — пряник, один із символів новорічних свят
і улюблена ялинкова прикраса. Та головне у цьому
дійстві — атмосфера єдності й доброчинності.
“Пряник-fest” відбувся в нашому садочку вже
двічі: у 2019 році — у форматі живого спілкування,
а у 2020-му — в онлайн-режимі.
Головна мета фестивалю — об’єднання всіх
учасників освітнього процесу у творчому святковому дійстві.

оформлення місця проведення;
придбання призів та дипломів;
добір і підготовка музичного супроводу;
матеріально-технічне забезпечення;
створення символіки, атрибутики та бренду;
PR-кампанія.
ІІ етап — фестивальний:
відкриття заходу;
проведення дійства;
нагородження учасників.
ІІІ етап — підсумковий:
отримання зворотного зв’язку;
аналіз.

Завдання фестивалю:
створення умов для продуктивної взаємодії
дітей, їхніх батьків та педагогів;
формування у дошкільників інтересу до
культурних та моральних цінностей;
зміцнення родин, започаткування нових сімейних традицій шляхом організації спільного дозвілля батьків і дітей;
сприяння формуванню в дітей моральноетичних орієнтирів;
створення позитивного іміджу дитсадка.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕСТИВАЛЮ
І етап — підготовчий:
створення оргкомітету;
визначення теми, мети і завдань фестивалю;
розроблення положення;
написання сценарію;
вибір учасників та членів журі;
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ОФЛАЙН-ФОРМАТ
Перший фестиваль стартував у 2019 році напередодні Дня святого Миколая. Цього дня вихованці садочка разом зі своїми батьками мали
змогу зануритись в атмосферу свята, поспілкуватися з майстрами, придбати смачні імбирні
пряники і просто весело та з користю провести
час разом.
У рамках фестивалю було облаштовано кілька
локацій.
Локації фестивалю:
ярмарок пряникових смаколиків;
конкурс для творчих сімей “Хатинка мрій”;
майстер-клас із розпису пряників “Мій медяник”;
“Добрий кінозал” (простір для перегляду
мультфільмів);
конкурси та розваги для дітей.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Разом з журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”
та “Джміль”!

атіть
Передпл
КТ
КОМПЛЕ
рік
на 2022
на сайті
JMIL.COM.UA
зі знижкою
до 10% !

Р

